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Z á p i s n i c a  
 

z 1. ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne,  
konaného dňa 21. decembra 2010 na Mestskom úrade v Trenčíne  
 
 
O t v o r e n i e 
 

Ing. Branislav Celler, primátor mesta Trenčín otvoril prvé – ustanovujúce zasadnutie 
Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, ktoré sa uskutočnilo v súlade s § 12 ods. 1 zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, po voľbách do orgánov 
samosprávy obcí, konaných dňa 27.11.2010.   
 

Všetkých privítal, osobitne poslancov  NR SR p. Magdu Košútovú a p. Jaroslava 
Bašku, predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja p. Pavla Sedláčka, prednostu 
Obvodného úradu v Trenčíne p. Pavla Čiernika, zástupcu Vysokej školy manažmentu 
v Trenčíne p. Lukáša Frývaldského a bývalého primátora mesta Trenčín p. Štefana Reháka.   

 
Uviedol, že ustanovujúceho zasadnutia sa ďalej zúčastňuje podpredseda mestskej 

volebnej komisie Ing. Viliam Hubinský CSc. a prednosta Mestského úradu v Trenčíne p. 
František Orolín.  

 
Pozvaní boli tiež zástupcovia tlače a verejným oznamom i občania nášho mesta.  
 
Podľa podpísanej prezenčnej listiny konštatoval prítomnosť nadpolovičnej väčšiny 

novozvolených poslancov mestského zastupiteľstva, teda z celkového počtu 25 zvolených 
poslancov mestského zastupiteľstva bolo prítomných 25 poslancov.  

 
Rokovanie 1. ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva sa bude riadiť 

podľa programu uvedeného v pozvánke. 
 
 Následne požiadal podpredsedu Mestskej volebnej komisie v Trenčíne, Ing. Viliama 
Hubinského CSc., aby prítomných oboznámil s výsledkami volieb do orgánov samosprávy 
obcí v meste Trenčín.  
 
Ing. Hubinský CSc. uviedol, že za účelom vykonania volieb do orgánov samosprávy obcí, 
ktoré sa konali dňa 27. novembra 2010, bolo v meste Trenčín vytvorených 50 volebných 
okrskov rozdelených do 4 volebných obvodov. V zoznamoch voličov bolo zapísaných 47 400 
voličov. Svoje aktívne volebné právo využilo 21 277 voličov, čo je 44,88 % zo všetkých 
voličov mesta Trenčín. Pre voľby do mestského zastupiteľstva bolo odovzdaných 20 120 
platných hlasovacích lístkov  a pre voľby primátora mesta 20 624 platných hlasov.  
 

Za primátora mesta Trenčín bol zvolený: 

 

Meno a priezvisko Politický subjekt Počet platných hlasov 
Mgr. Richard Rybníček Nezávislý kandidát 14 607 
Za poslancov Mestského zastupiteľstva v Trenčíne boli podľa volebných obvodov zvolení: 
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Volebný obvod č. 1 (STRED, DLHÉ HONY, NOVINY, BISKUPICE) zahŕňal volebné okrsky 

č. 1-11: 

Meno a priezvisko Politický subjekt Počet platných hlasov 
JUDr. Ján Kanaba SMER – sociálna demokracia 1 620 
Ing. Oto Barborák CSc. SMER – sociálna demokracia  1 267 
Ing. Emil Košút SMER – sociálna demokracia  1 013 
Ing. Michal Urbánek Slovenská demokratická a kresťanská 

únia – Demokratická strana,  
MOST - HÍD 

908 

Ing. Pavol Kubečka SMER – sociálna demokracia  889 
PaedDr. Daniel Beníček SMER – sociálna demokracia  866 
 

 

Volebný obvod č. 2 (JUH) zahŕňal volebné okrsky č.12-25: 

Meno a priezvisko Politický subjekt Počet platných hlasov 
Patrik Žák Nezávislý kandidát 1 534 
Ján Babič Nezávislý kandidát 1 121 
MUDr. Stanislav Pastva  SMER – sociálna demokracia  974 
Ing. Peter Gašparovič SMER – sociálna demokracia  858 
Branislav Zubričaňák Slovenská demokratická a kresťanská 

únia – Demokratická strana,  
MOST – HÍD 

855 

Eduard Hartmann Slovenská národná strana 778 
JUDr. Milan Kováčik SMER – sociálna demokracia  776 
 

 

Volebný obvod č.3 (SIHOŤ I,II,III,IV, OPATOVÁ, POD SOKOLICE, KUBRA, KUBRICA) 

zahŕňal volebné okrsky č. 26 – 41: 

Meno a priezvisko Politický subjekt Počet platných hlasov 
PhDr. Leo Kužela Nezávislý kandidát 1 604 
Dušan Paška Nezávislý kandidát 1 395 
Mgr. Renáta Kaščáková Sloboda a Solidarita 1 387 
František Koronczi SMER – sociálna demokracia  1 297 
Vladimír Gavenda SMER – sociálna demokracia  1 249 
Ing. Róbert Lifka Paliho Kapurková, veselá politická 

strana 
1 172 

Mgr. Rastislav Kudla SMER – sociálna demokracia  968 
Ing. Mário Krist SMER – sociálna demokracia  938 
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Volebný obvod č.4 (ZÁMOSTE, ZLATOVCE, ISTEBNÍK, ORECHOVÉ, ZÁBLATIE) zahŕňal 

volebné okrsky č. 42 – 50: 

Meno a priezvisko Politický subjekt Počet platných hlasov 
Bc. Tomáš Vaňo Kresťanskodemokratické hnutie, 

Ľudová strana – Hnutie za 
demokratické Slovensko 

1 898 

Martin Barčák Nezávislý kandidát 1 522 
Mgr. Ladislav Pavlík SMER – sociálna demokracia  827 
Patrik Burian Kresťanskodemokratické hnutie, 

Ľudová strana – Hnutie za 
demokratické Slovensko 

634 

 

     Najviac poslaneckých mandátov – 13 získala politická strana SMER – sociálna 
demokracia, nezávislí kandidáti získali 5 mandátov, po 2 mandátoch získala koalícia 
Kresťanskodemokratické hnutie a  Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko 
a koalícia Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana a  MOST – HÍD. 
Slovenskej národnej strane, Slobode a Solidarite a  Paliho Kapurkovej, veselej politickej 
strane patrí  1 poslanecké miesto.  
 

Ing. Branislav Celler poďakoval podpredsedovi mestskej volebnej komisie Ing. 
Viliamovi Hubinskému CSc. za oboznámenie s výsledkami volieb do orgánov samosprávy 
obcí v meste Trenčín.  

 
Následne požiadal Ing. Františka Orolína, prednostu MsÚ, aby prečítal text sľubu 

primátora mesta.  
 

Novozvolený primátor Mgr. Richard Rybníček zložil zákonom predpísaný sľub, ktorý 
zároveň potvrdil svojím podpisom, boli mu odovzdané mestské insígnie a obdržal osvedčenie 
o zvolení od podpredsedu mestskej volebnej komisie.   
 

Následne Mgr. Richard Rybníček, primátor mesta, prečítal text sľubu poslancov 
mestského zastupiteľstva.  

 
Novozvolení poslanci postupne zložili zákonom predpísaný sľub do rúk primátora 

mesta Mgr. Richarda Rybníčka, ktorý zároveň potvrdili svojím podpisom a obdržali 
osvedčenie o zvolení od podpredsedu mestskej volebnej komisie.  
 
(Podpísaný sľub primátora mesta a poslancov mestského zastupiteľstva tvorí prílohu 
zápisnice).  
 
Nasledoval príhovor Mgr. Richarda Rybníčka, primátora mesta Trenčín. 
 
,,Asi sa odo mňa očakáva nejaký vážny príhovor, ale priznám sa vám, že je to vážna chvíľa, 
ťažká chvíľa, radostná chvíľa a zároveň veľká zodpovednosť. Ten počet hlasov, ktorý som 
dostal, je zaväzujúci. Neuveriteľne zaväzujúci. V Trenčíne nastala zmena a všetci očakávame, 
že tá zmena aj príde. Som presvedčený, že nielen ja, ale aj novozvolení poslanci, prichádzajú 
pokračovať vo všetkom dobrom, čo bolo v tom meste urobené. Pretože boli veci, sú veci, ktoré 
boli robené dobre a v ktorých treba pokračovať. Zároveň prichádzame s tým, aby sme 
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niektoré veci napravili a niektoré veci zmenili. Jedna z vecí, ktoré musíme zmeniť, chceme 
zmeniť, je, aby sa v tomto meste začala komunikácia, aby sme začali spoluprácu a úctu jeden 
k druhému tak, ako si to vyžaduje toto mesto. Aby sme my, ktorí sme boli zvolení toľkými 
hlasmi Trenčanov, aby sme boli k dispozícii, aby sme im slúžili, aby sme im boli stále verní, 
a aby sme naplnili všetky naše sľuby, ktoré sme dali. Nielen ja, ale všetci, ktorí sme boli 
zvolení. Toto je najväčšie poslanie, ktoré máme. Aby sme mohli byť na záver nášho funkčného 
obdobia konfrontovaní s našimi sľubmi a so všetkým, čo sme Trenčanom povedali. Na to 
musíme myslieť stále. Verím, že na to myslieť budeme, každý deň. Každé moje rozhodnutie, 
každé moje rokovanie v mene tohto mesta a v mene ľudí, všetkých ľudí, všetkých Trenčanov, 
bude rozhodovaním, kedy budem myslieť práve na nich, lebo oni sú tí, ktorí sú pre nás 
všetkých tí najdôležitejší. Nič iné a nikto iný, iba oni, Trenčania. Chcem vám povedať, že 
urobím všetko preto, aby spolupráca s poslancami bola čo najlepšia a čo najkorektnejšia. 
Chcem vám povedať, že toto nebude ,,one man show“. Za žiadnych okolností. Toto bude 
spolupráca. Vzájomná spolupráca. Som tu pre vás všetkých a budem očakávať tú spoluprácu 
aj od poslancov, aby bola čo najkorektnejšia. Jednu vec vám z toho miesta viem sľúbiť 
a sľúbim vám ju. V tomto meste sa určite bude brániť tomu, aby ktokoľvek chcel toto mesto 
zneužiť, aby chcel zneužiť peniaze tohto mesta, aby si ktokoľvek myslel, že ja a mestskí 
poslanci budú tí, cez ktorých sa presadí akýkoľvek individuálny záujem v prospech nejakého 
jednotlivca. Proti tomuto budem striktne bojovať. Sľubujem vám, že akonáhle sa s takým 
niečím stretnem, budem o tom verejne hovoriť, budem to komunikovať. Všetky moje 
rozhodnutia, kľúčové rozhodnutia pre toto mesto, budú nie iba rozhodnutím primátora, ale 
budú rozhodnutím tohto mestského zastupiteľstva, to znamená všetkých Trenčanov, lebo ja 
chcem, aby ten úspech, ktorý nás dúfam všetkých spoločne čaká, bol náš spoločný úspech. 
Lebo toto mesto, to sme my. To nie som ja. To mesto sú ľudia a vy ste ich zastupitelia a ja si 
každého jedného z vás tak, ako tých ľudí ktorí vás zvolili, si vážim. Chcem, aby ste to vedeli. 
Vždy to tak bude. Nikdy sa to nezmení. Nech sa bude diať čokoľvek. Chcel by som sa 
poďakovať primátorovi za jeho prácu. Nikto z nás nejde do tohto zastupiteľstva s krvavými 
očami. Nikto. Nemienim sa nikomu mstiť, nemienim si s nikým vybavovať účty. Prišiel som 
sem, aby som pracoval, aby som pracoval pre toto mesto. Tak to bude. Veľmi mi záleží, aby 
sme priniesli novú kultúru vzťahov. Veľmi mi záleží, aby sme sa k sebe správali slušne 
a s úctou. Veľmi mi záleží na tom, aby toto mesto s úctou spolupracovalo aj s Trenčianskym 
samosprávnym krajom a s jeho predsedom, aby spolupracovalo s poslancami NR SR, s vládou 
a so všetkými mestami, ktoré budú mať s nami spoluprácu a majú. Máme ťažké obdobie, doba 
je ťažká, sami to veľmi dobre vieme, peňazí nie je veľa, očakávania sú veľké, sľubov tiež bolo 
dosť, a aj potrieb pre Trenčanov je veľmi veľa. Toto všetko musíme naplniť a naplníme to len 
otvorenosťou, úprimnosťou a transparentnosťou. Každá zmluva v tomto meste bude 
zverejnená. Každé rozhodnutie bude vysvetlené. Tento úrad, v ktorom dnes sedíme, bude 
slúžiť ľuďom. Bude musieť byť efektívny a bude musieť byť praktický, pretože my sme 
služobníci ľudí. Vážené dámy a vážení páni, ďakujem vám za dôveru, ďakujem tomuto mestu 
a obyvateľom tohto mesta za to, že sa v tak významnom počte zúčastnilo volieb, že im na 
tomto meste záleží. Ďakujem veľmi pekne svojej rodine, môjmu otcovi a bohu. Ďakujem.“                
 
Následne o vystúpenie požiadala Ing. Magda Košútová, poslankyňa NR SR. 
 
Príhovor Ing. Magdy Košútovej, poslankyne NR SR.  
 
,,Vážený pán poslanec NR SR, vážení páni primátori, vážená pani poslankyňa, páni poslanci, 
vzácni hostia. Dovoľte mi, aby som v tejto slávnostnej chvíli v prvom rade poďakovala 
všetkým obyvateľom mesta Trenčín, všetkým Trenčanom, ktorí sa zúčastnili vo voľbách do 
zastupiteľstva a vo voľbách na primátora mesta a ktorí odovzdali svoj hlas a dôveru ľuďom, 
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ktorí tu pred malou chvíľou slávnostným sľubom sľúbili, že budú v prvom rade zastupovať 
záujmy ich a budú im slúžiť. Chcela by som zaželať všetkým nastupujúcim novým poslancom, 
aby tento svoj sľub dodržali a chcela by som zaželať novému nastupujúcemu primátorovi, aby 
sa mu dobre spolupracovalo s novým zastupiteľstvom, aby boli ako jeden orchester. Chcela 
by som poďakovať aj odstupujúcemu primátorovi a poslancom za ich prácu a zaželať im 
všetko dobré. Všetkým, ktorí ste tu, aj vám a vašim rodinám chcem zaželať s nasledujúcimi 
vianočnými sviatkami veľa radosti, lásky, pohody a v Novom roku všetko dobré. Ďakujem 
pekne.“     
 

Po príhovore poslankyne NR SR Ing. Magdy Košútovej primátor mesta Mgr. Richard 
Rybníček uviedol, že ukončuje slávnostnú časť rokovania ustanovujúcej schôdze mestského 
zastupiteľstva a vyhlásil 15 minútovú prestávku, po ktorej bude pokračovať zasadnutie 
mestského zastupiteľstva pracovnou časťou. Poďakoval všetkým, ktorí sa zúčastnili 
a všetkým obyvateľom Trenčína poprial pekné sviatky.  
 
 Po prestávke sa uskutočnila prezentácia.  
  

Následne primátor mesta konštatoval, že zvolení poslanci zložili zákonom predpísaný 
sľub a v zmysle pozvánky navrhol, aby sa dnešné rokovanie riadilo programom podľa 
pozvánky, ktorý navrhol doplniť o nový bod 9 – Návrh na novelizáciu Rokovacieho poriadku 
MsZ. Pôvodný bod 9 bude prerokovaný ako bod 10. 

 
1. Hlasovanie o doplnení programu o nový bod 9 – Návrh na Novelizáciu Rokovacieho 
poriadku MsZ. 

 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 23 za schválilo návrh Mgr. 

Rybníčka, doplniť program o nový bod 9 – Návrh na novelizáciu Rokovacieho poriadku 
MsZ. 

 
2.  Hlasovanie o programe ako o celku so schváleným doplnkom. 

 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 24 za, 1 nehlasoval, schválilo 

predložený program rokovania mestského zastupiteľstva s doplnkom.  
 
 
 Za overovateľov zápisnice a uznesení určil primátor mesta:  

Mgr. Ladislava Pavlíka a Ing. Róberta Lifku  
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 24 za, 1 nehlasoval, schválilo 
overovateľov zápisnice a uznesení.  
 
 

Za skrutátorov pre spočítavanie hlasov v prípade poruchy hlasovacieho zariadenia 
určil primátor mesta:  
 MUDr. Stanislava Pastvu a Eduarda Hartmanna 
  

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 23 za, 1 proti, 1 nehlasoval, 
schválilo skrutátorov v prípade poruchy hlasovacieho zariadenia.  
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K bodu 7. Voľba návrhovej komisie 
 
Mgr. Rybníček, primátor mesta, odporučil schváliť návrhovú komisiu v zložení: 
 
Predseda: PaedDr. Daniel Beníček 
Členovia: Martin Barčák a Branislav Zubričaňák 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 24 za, 1 sa nehlasoval, schválilo 
návrhovú komisiu tak, ako bola navrhnutá primátorom mesta.  
 
 
 
 
K bodu 8. Poverenie sobášiacich poslancov  
 
Mgr. Richard Rybní ček, primátor mesta, predložil materiál pod bodom 8. 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 23 za, 1 sa zdržal hlasovania, 1 
nehlasoval, schválilo  
1. poverenie sobášiacich poslancov pre toto volebné obdobie, ktorými budú  všetci 
poslanci mestského zastupiteľstva, 
2. určenie sobášnej miestnosti ako miesta konania sobášnych obradov, a to sobášnu sieň 
Mestského úradu v Trenčíne. Sobáše v sobášnej miestnosti sa konajú v polhodinových 
intervaloch. Sobáše vykonávajú sobášiaci, matrikárka a členovia ZPOZ. 
3. uskutočňovanie sobášov v čase od 1. apríla do 30. septembra kalendárneho roka mimo 
sobášnej miestnosti, a to vo vnútorných priestoroch Trenčianskeho hradu – Delová 
bašta a Barborin palác a v exteriéri Trenčianskeho hradu – hradné nádvorie. Sobáše 
vykonávajú sobášiaci a matrikárka. 
4. určenie sobášneho dňa na  sobotu v čase od 12.00 h do 17.00 h vrátane.  
5. Sobáše uskutočňované mimo určeného miesta a dňa konania sobáša budú 
zabezpečované v súlade so zákonom o matrikách.  
 
 
 
 
K bodu 9. Návrh novelizácie Rokovacieho poriadku MsZ 
 
Mgr. Richard Rybní ček, primátor mesta, predložil materiál pod bodom 9. 
 Podľa článku 3 ods. 7 platného a účinného Rokovacieho poriadku Mestského 
zastupiteľstva v Trenčíne platí, že mestské zastupiteľstvo na svojom ustanovujúcom zasadnutí 
zriadi výbory mestských častí, komisie mestského zastupiteľstva a ich zloženie, schváli 
zloženie a zvolí členov mestskej rady.  
 
 Podľa § 10 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení platí, 
že zastupiteľstvo môže zriadiť a zrušiť podľa potreby stále alebo dočasné výkonné kontrolné 
a poradné orgány, najmä obecnú radu, komisie a určuje im náplň práce...  

Zákona a ani Štatút mesta Trenčín neurčuje kedy tak má zastupiteľstvo urobiť. 
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 Vzhľadom na krátkosť času, ktorá uplynula od volieb do orgánov samosprávy obcí, 
nebol dostatočný priestor na prípravu kvalitného návrhu na zriadenie komisií mestského 
zastupiteľstva a hlavne na návrh členov týchto komisií, nakoľko členmi komisií sú nielen 
poslanci, ale aj osoby z radov odborníkov. Obdobne to platí aj o kreovaní mestskej rady 
z radov poslancov. 
 
 Predovšetkým z dôvodu, aby boli komisie mestského zastupiteľstva a mestská rada 
kreované uvážene, najmä s prihliadnutím na odbornosť členov komisií, navrhol, aby bolo 
vypustené z Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Trenčíne ustanovenie, podľa 
ktorého sa zriaďujú výbory mestských častí a kreujú sa komisie zastupiteľstva a mestská rada, 
vrátane zvolenia ich členov už na ustanovujúcom zasadnutí MsZ a následne navrhol vypustiť 
aj ustanovenie článku 3 ods. 8 rokovacieho poriadku, nakoľko toto ustanovenie je duplicitné 
a nie je potrebné. 
 
 Na základe vyššie uvedených skutočností navrhol, aby Mestské zastupiteľstvo 
v Trenčíne schválilo novelizáciu Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Trenčíne 
nasledovne:  
V článku 3 Rokovacieho poriadku MsZ v Trenčíne sa vypúšťajú odseky 7 a 8 bez ich 
nahradenia novým textom. Novelizácia nadobúda účinnosť dňom jej schválenia. 
 Poprosil návrhovú komisiu, aby v zmysle tohto návrhu pripravila uznesenie.  
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 25 za schválilo novelizáciu 
Rokovacieho poriadku MsZ nasledovne: V článku 3 Rokovacieho poriadku MsZ 
v Trenčíne sa vypúšťajú odseky 7 a 8 bez ich nahradenia novým textom. Novelizácia 
nadobúda účinnosť dňom jej schválenia.  
 
 
 
 
K bodu 10.  Schválenie uznesenia z prvého (ustanovujúceho) zasadnutia mestského  
                  zastupiteľstva 
 
Mgr. Richard Rybní ček, primátor mesta, požiadal PaedDr. Daniela Beníčka, aby predložil 
návrh uznesenia z dnešného rokovania mestského zastupiteľstva.  
 
PaedDr. Daniel Beníček, predseda návrhovej komisie, predložil návrh uznesenia z prvého 
(ustanovujúceho) zasadnutia v nasledovnom znení:   
 

 
U z n e s e n i e  č. 1 

 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
A/ b e r i e   n a   v e d o m i e  
 
1. informáciu o výsledku volieb do orgánov samosprávy obcí v meste Trenčín, ktoré sa 

uskutočnili dňa 27.novembra 2010  
2. príhovor primátora. 
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B/ k o n š t a t u j e 
 
1. novozvolený primátor mesta Trenčín Mgr. Richard Rybní ček zložil zákonom predpísaný 

sľub primátora mesta 
 
 
2. novozvolení poslanci Mestského zastupiteľstva v Trenčíne: 
Ján Babič, Doc. Ing. Oto Barborák CSc., Martin Barčák, PaedDr. Daniel Beníček, 
Patrik Burian, Ing. Peter Gašparovič, Vladimír Gavenda, Eduard Hartmann, JUDr. Ján 
Kanaba, Mgr. Renáta Kaščáková, František Koronczi, Ing. Emil Košút,  
JUDr. Milan Ková čik, Ing. Mário Krist, Ing. Pavol Kube čka, Mgr. Rastislav Kudla, 
PhDr. Leo Kužela, Ing. Róbert Lifka, MUDr. Stanislav Pastva, Dušan Paška, Mgr. 
Ladislav Pavlík, Ing. Michal Urbánek, Bc. Tomáš Vaňo, Branislav Zubričaňák, Patrik 
Žák 

zložili zákonom predpísaný sľub poslanca mestského zastupiteľstva. 
 
 
C/  s c h v a ľ u j e 
 
1. poverenie sobášiacich poslancov pre toto volebné obdobie, ktorými budú  všetci poslanci 
mestského zastupiteľstva, 
2. určenie sobášnej miestnosti ako miesta konania sobášnych obradov, a to sobášnu sieň 
Mestského úradu v Trenčíne. Sobáše v sobášnej miestnosti sa konajú v polhodinových 
intervaloch. Sobáše vykonávajú sobášiaci, matrikárka a členovia ZPOZ. 
3. uskutočňovanie sobášov v čase od 1. apríla do 30. septembra kalendárneho roka mimo 
sobášnej miestnosti, a to vo vnútorných priestoroch Trenčianskeho hradu – Delová bašta 
a Barborin palác a v exteriéri Trenčianskeho hradu – hradné nádvorie. Sobáše vykonávajú 
sobášiaci a matrikárka. 
4. určenie sobášneho dňa na  sobotu v čase od 12.00 h do 17.00 h vrátane.  
5. Sobáše uskutočňované mimo určeného miesta a dňa konania sobáša budú zabezpečované 
v súlade so zákonom o matrikách.  

 
 

U z n e s e n i e  č. 2 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
s ch v a ľ u j e  
 
novelizáciu Rokovacieho poriadku MsZ nasledovne: V článku 3 Rokovacieho 

poriadku MsZ v Trenčíne sa vypúšťajú odseky 7 a 8 bez ich nahradenia novým textom. 
Novelizácia nadobúda účinnosť dňom jej schválenia.  
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 24 za, 1 nehlasoval, schválilo 
návrh uznesenia z prvého (ustanovujúceho) zasadnutia. 
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Mg. Richard Rybníček, primátor mesta skonštatoval, že týmto hlasovaním bol 
vyčerpaný program ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva. Následne pozval 
poslancov na čašu vína do sobášnej siene a zaželal prítomným príjemné prežitie sviatkov.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Richard R Y B N Í Č E K                Ing. Jaroslav P A G Á Č 
               primátor                  prednosta 
          mesta Trenčín              Mestského úradu v Trenčíne  
 
Dňa: ..................................         Dňa: .................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O v e r o v a t e l i a : 
 
 
Mgr. Ladislav P A V L Í K, d ňa  ........................................................................... 
  
 
Ing. Róbert L I F K A, d ňa  ..................................................................................     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala: Dana Viskupičová ml.,  
              dňa 22.12.2010 
 


